
İletişim İbadetleri (Namaz) 

Günlük 5 adet namazın adım adım açıklaması 

Ne yapmalı? Ne söylemeli? 

İbrahim: Namazların asıl kaynağı 

Kuran, pek çok surede bize Teslimiyetin (Arapçası: İslam) İbrahim’in dini olduğunu 

öğretir. (Lütfen bakın: 2:135, 3:95, 4:125, 6:161 ve 22:78). 16:123’ten öğrendiğimiz gibi 

Muhammed, İbrahim’in bir takipçisiydi. Teslimiyetteki (İslamdaki) tüm dini pratikler, İbrahim 

aracılığıyla bize verildi. Bu pratikler şunlardır:  

1) Günlük 5 vakit namaz (Salat) 

2) Zorunlu yardım (Zekat) 

3) Ramazan ayı boyunca oruç tutma ve  

4) Mekke’ye hac yolculuğu.  

Özellikle, Kuran’dan öğreniyoruz (21:73) ki namazlar (salat) ve zorunlu yardım (zekat) 

İbrahim’e verildi.  

Kuran boyunca bir çok ayet bize bu Namazların Muhammed’in gelmesinden önce var 

olduğunu, bozulmadığını ve uygulandığını bildirir. (Örneğin bakınız: 8:35 & 9:54). 

Ayakta durma, Eğilme ve secde pozisyonları (Rüku ve Sücut) (2:43, 3:43, 9:112, 22:26 

& 77 pozisyonu dahil (3:39, 39:9), Namazların tüm pozisyonları Kuran’da bulunur.  

5 Vakit Namaz Kuran’da Belirtilir 

1) Sabah Namazı 24:58’de adıyla bahsedilir. Gün doğumundan önce.  

2) Öğle Namazı 17:78’de belirtilir. Güneş alçalmaya başladığında.  
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3) İkindi Namaza 2:238’dedir. Akşam ile öğlenin ortasındadır.  

4) Akşam Namazı 11:114’te bahsedilir. Gün batımından hemen sonra. 

5) Yatsı 11:114’tedir ve 24:58’de adıyla bahsedilir.  

Namaza Çağrı (Ezan) 

Ezan, Namazların bir parçası değildir, gerekli de değildir. Fakat yüksek sesli bir duyuru 

ile insanları namaza çağırmak Müslüman toplumlarda gelenek haline geldi. Orijinal ezan 

Kuran’ın öğretileri ile uyumluydu ve zamanla bozuldu.  

Orijinal olarak, ezan şunlardan meydana geliyordu: 

1) Allahu Ekber (Allah büyüktür), 4 kere 

2) La İlahe İlla Allah (Allah’tan başka ilah yoktur), 1 kere 

Yıllar sonra, bazı insanlar Muhammed’in adını Ezana eklediler. Bu, Allah’ın 2:136, 

2:285, 3:84, 4:150 ve 72:18’deki emirlerini ihlal eder. Daha sonra başka bir grup Müslüman 

Ali ve ailesinin adlarını eklediler. Bugün Ezan Müslüman dünyasının her tarafında ciddi 

şekilde bozulmuştur ve BİRTEK ALLAH’A teslimiyeti değil şirki teşkil eder. 

Doğru Ezan  

Eğer kendiniz namaz kılarsanız, Ezana gerek yoktur. Ezan genellikle bir grup insan 

namaz kılmaya hazır olduğu zaman gözetilir. Bir kişi ayağa kalkar ve ezan sözlerini söyler, 

veya onları aşağıdaki gibi tekrar eder:  

Allahu Ekber, Allahu Ekber (Allah büyüktür, Allah büyüktür) 

Allahu Ekber, Allahu Ekber. 

La İlahe İlla Allah (Allah’tan başka ilah yoktur). 

Namaz İçin Hazırlık 

(Abdest) 
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Ey iman edenler, namaz için hazırlandığınızda: 

1) Yüzlerinizi yıkayın 

2) Kollarınızı dirseklere kadar yıkayın 

3) Başlarınızı ıslak elleriniz ile mesh edin, ve 

4) Ayaklarınızı bileklere kadar yıkayın. [5:6] 

Teslimiyetin diğer tüm yönleri gibi, Müslümanlar yetkisiz adımlar ekleyerek abdesti 

bozdular. İronik olarak, bu yenilikler ’’onları sorgulayan herkesin kendileri yenilik yapmakla 

suçlandığı’’ gibi bir otorite ile kazanıldı!! Bundan dolayı kesinlikle, Kuran’da emredilen 

abdesti gözlemleyerek Allah’ın emirlerini yerine getirmek çok önemlidir. Herhangi ilave 

adımlar, Allah’ın yanında başka bir ilahı temsil eder.  

Büyük Abdest  

Birisi, doruk noktası (orgazm/boşalma) ile sonuçlanan cinsel aktiviteyi takiben 

yıkanmalı veya bir duş almalıdır. [4:43] 

Kuru Abdest (Teyemmüm) 

Eğer su yoksa, biri temiz ve kuru bir toprağa dokunmalı, ardından ellerini ve yüzünü 

silmelidir. Abdestin yerine bu yeterli olur. (4:43; 5:6). 

Abdesti Neler Bozar 

Gaz da dahil olmak üzere bağırsak yoluyla atılan sindirim dışkısı, katı maddeler, veya 

idrar abdesti bozar. Ayrıca kişi farkında olmadığından uyku da abdesti geçersiz kılar. Böylece 

biri, tuvalete gitmemesi, gaz çıkarmaması veya uykuya dalmaması koşuluyla birkaç namazı 

bir abdest ile kılabilir.  

Namazlar Nasıl Kılınır 
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1) Yönünü Mekke’ye çevir (Kıble): Bu 2:125’te Allah tarafından emredilen bir organize olma 

noktasıdır. Allah, tüm Teslim Olanların namazlarını gözetecekleri zaman aynı yöne 

dönmelerini istiyor. ABD’de bu yön doğunun biraz güneyidir.  

2) Niyet: Kendi dilinizde, içinden veya sesli olarak, namazı kılmadan hemen önce niyetinizi 

getirin. Vakti belirtmeyi unutmayın. (Sabah, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı) 

3) Ellerinizi Yüzünüzün İki Yanına Kaldırın: Baş parmaklarınız kulaklarınıza temas eder ve 

avuç içiniz öne baksın.  

4) ‘’Allahu Ekber’’ deyin: Ellerinizi yüzünüzün her iki yanına kaldırdıktan sonra onları 

kesintisiz bir hareketle yanlarınıza doğru indirin, ‘’Allahu Ekber (Allah büyüktür)’’ deyin. Bu, 

namazı başlatır. Yaratıcınız ile iletişim halindesiniz. 

5) Ayakta Durma Pozisyonu: Şimdi kollarınız yanlarınıza sarkık bir biçimde 

doğal olarak duruyorsunuz. Bazı insanlar sol elini midesinin üzerine ve sağ 

elini de sol elinin üzerine koyarlar. Her iki pozisyon da doğrudur - ayakta 

dururken ellerinizi karnınıza koyabilir veya kollarınızı yanlarınızdan aşağı 

sarkıtabilirsiniz. 

6) Anahtar (Sure 1)’i Arapça okuyun: 2:37’den öğreniyoruz ki Allah bize 

kendisiyle iletişim kurabileceğimiz bazı kelimeler verir. ‘’Anahtar’da (Sure 1)’’ belirlenen özel 

sesleri söylemeliyiz. ‘’Anahtar’ın’’ tercümesi insan yapımı olurdu. ‘’Anahtar’ın’’ Arapça sesleri 

hazineyi açan bir sayısal kombinasyonu temsil eder. Bir telefon numarası gibi, belirli 

numaralar tuşlanmadıkça iletişim kurulamaz. İhtiyacınız olan tüm Arapça budur. Diğer her 

şeyi kendi dilinizle söyleyebilirsiniz. ‘’Anahtar’ın’’ Arapça okunması dilleri ne olursa olsun 

dünyadaki tüm Teslim Olanları birleştirir.  

Anahtar  

1) Bismillahirrahmânirrahîm. 



(Rahman, Rahim Allah’ın adıyla) 

2) Elhamdü lillâhi rabbil'alemin 

(Evrenin Rabbi olan ALLAH’a hamd olsun) 

3) Errahmânir'rahim 

(Rahman’dır, Rahim’dir) 

4) Mâliki yevmiddin 

(Yargı Günü’nün sahibidir.) 

5) İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în 

(Bir tek sana ibadet eder, bir tek senden yardım isteriz.) 

6) İhdinessırâtel müstakîm 

(Doğru yolda bize rehberlik et.) 

7) Sırâtellezi en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn 

(nimetlendirdiklerinin yolunda…, gazabı hak edenlerin değil, sapmışların da değil…) 

‘’Anahtar’’ günde 17 defa okunduğundan, sizin için birkaç hafta içinde okumak ve 

anlamak kolay hale gelecek; anadiliniz gibi olacaktır.  

7) Eğilme pozisyonu (Rüku): ’Anahtar’’ı ayakta okuduktan sonra, Rüku pozisyonuna eğilin. 

Şekilde görüldüğü gibi, belden aşağı eğilin, dizlerinizi düz tutun, ve ellerinizi dizlerinizin 

üstüne koyun. Gözleriniz, önünüzdeki yarım metre uzaklıktaki bir noktaya baksın. Ayakta 

durma pozisyonundan eğilme pozisyonuna geçerken ‘’Allahu Ekber’’ deyin. Eğildiğiniz 

zaman ‘’Subhane Rabbiyel Azim’’ veya ‘’Büyük Rabbim (her türlü kusurdan) 

münezzehtir’’ deyin.  

8) Kalkmak: Eğilme pozisyonundan ayakta durma pozisyonuna geçerken ‘’Semi Allahu 

Limen Hamideh’’ veya ‘’Allah kendisini övenleri işitti’’ deyin. Bir saniye ayakta durma 



pozisyonunda kalın, ve ardından secde edin. Ayakta durma pozisyonundan secde 

pozisyonuna (Sücut) geçerken ‘’Allahu Ekber’’ deyin.  

9) Secde Pozisyonu: Ayakta durma pozisyonundan dizlerinizin üzerine çökün, daha sonra 

alnınızı dizlerinizin 30-60 santim kadar önünde yere koyun (Fotoğrafa bakın). Secde 

sırasında ‘’Sübhane Rabbiyel Ala’’ veya ‘’ Ulu Rabbim (her türlü kusurdan) münezzehtir’’ 

deyin.  

10) Oturma Pozisyonu: Secde pozisyonundan oturma pozisyonuna geçerken ‘’Allahu 

Ekber’’ deyin. Oturma pozisyonunda sadece bir saniye kalın, ardından ikinci secde 

için yere kapanın. İkinci secdeye eğilirken ‘’Allahu Ekber’’ deyin. İkinci secde 

pozisyonunda ‘’Sübhane Rabbiyel Ala’’ deyin. İkinci secdeyi tamamladığınızda, bir rekatın 

tamamını bitirmiş olursunuz.  

11) İkinci Rekat İçin Kalk: Ayağı kalkarken ‘’Allahu Ekber’’ deyin.  

Fecr Namazı 

Bu namaz 2 rekattan oluşur. Bundan dolayı, ikinci secde pozisyonundan kalktığınızda 

‘’Allahu Ekber’’ deyin ve oturma pozisyonunda olduğunuzu farzedin. Oturma 

pozisyonundayken Teslimiyet’in İlk Şartı olan şehadeti söylersiniz.  

‘’Eşhedü En La İlahe İlla Allah’’ (Şehadet ederim ki Allah’tan başka bir ilah yoktur.) 

‘’Vahdehü La Şerike Leh’’ (O BİRTEK Allah’tır; ortağı yoktur) 

Sağa doğru bakın ve ‘’Esselamu Aleyküm’’ deyin, sonra sola bakın ve aynısını söyleyin. Bu fecr 

namazını tamamlar.  

Öğle Namazı 

Bu namaz 4 rekattan oluşur. Bu nedenle, ilk 2 rekatı oturma pozisyonuna kadar Fecr 

Namazı için açıklandığı gibi kılınız. (Şehadet olarak bilinen) ilk Şartı okuyun, ardından üçüncü 



rekat için ayağa kalkın. Selamları vermeyin (Esselamu Aleyküm). Üçüncü rekat için kalkarken 

‘’Allahu Ekber’’ deyin. Üçüncü ve dördüncü rekatlar ilk iki rekat ile aynıdır. Dördüncü rekatın 

ikinci secdesinden kalktığınız zaman ‘’Allahu Ekber’’ deyin ve oturma pozisyonunda 

olduğunuzu farzedin. Oturma pozisyonunda Şehadet’i söyleyin ve her iki tarafa selam verin. 

Bu, öğle namazını sona erdirir.  

İkindi Namazı 

Bu namaz öğle namazıyla aynıdır. Elbette, sadece ‘’Niyet’’ farklıdır.  

Akşam Namazı 

Bu namaz üç rekattan oluşur. Bu nedenle üçüncü rekatın ikinci secdesini 

tamamladığınızda ayağa kalkmayın; oturma pozisyonunda olduğunuzu farzedin, Şehadet’i 

okuyun, ardından her iki tarafa selam verin. Bu, ikindi namazını sona erdirir. 

Yatsı Namazı 

Bu namaz diğer 4 rekatlı Öğle ve İkindi namazı ile aynıdır.  

Namazlar ve Kuran’ın Matematiksel Kodu 

Yukarıda belirtildiği gibi Sabah, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı namazları sırasıyla 

2,4,4,3,4 rekattan oluşur. Bu beş rakamı birbirinin yanına koyduğumuzda 24434 sayısını elde 

ederiz, ve bu sayı 19’un bir katıdır (24434 = 19 x 1286). Kuran’ın kodunun ortak paydası 

19’dur. Bu fenomen, her bir namaz için rekat sayılarının bozulmadan korunduğunu doğrular 

ve ayrıca 2, 4, 4, 3 ve 4 sırası da doğrulanır.  

Namaz Sırasında Ses Tonunuz  

Namaz esnasında çok yüksek sesli olmayın, onları sessiz de söylemeyin, orta sesi 

muhafaza edin [17:110]. Bir grup namazı esnasında, sadece imam duyulur, diğer herkes 

dinler.  



Cemaat Namazı  

İki veya daha fazla kişi birlikte namazı kılabilir. Bir kişi cemaat namazına öncülük eder, 

gruptaki herkes tarafından duyulabilecek kadar yüksek bir sesle ‘’Anahtarı’’ okur. Diğer sözler 

sessiz olmalıdır. Birisi namazın ortasında cemaate geç katılabilir. Kadın veya erkek kim 

katıldıysa grupla aynı hareketleri yapmalıdır, sonra, namazın sonunda, kadın veya erkek 

ayağa kalkmalı ve kaçırılan bölümleri yerine getirmelidir.  

Cuma Namazı 

Cemaat ile Cuma namazı (Salat El-Cuma) çok önemlidir, bütün bir sure ‘’Cuma’’ diye 

adlandırılmıştır ve 9. ayette bu namazı gözetmek için bir emir buyrulur. Her Teslim Olanın – 

erkek, kadın ve çocuk – Cemaatle Cuma namazını kılması Allah tarafından emredildi.  

Cuma namazı, her cuma öğle namazının yerine geçer. Dört rekat yerine Cuma namazı, 

imam tarafından verilen 2 hutbenin dinlenmesinden ve 2 rekat namazdan oluşur.  

Her hutbeye ‘’Elhamdulillah’’ (Allah’a Hamd Olsun), ‘’La ilahe illa Allah’’ (Allah’tan 

başka ilah yoktur.) diye başlanmalıdır. Her hutbe 10-15 dakika sürmeli ve cemaatin dili ile 

verilmelidir. İlk hutbenin sonunda, cemaatin tövbe etmesi istenir (Tubu ila Allah). İmam daha 

sonra yaklaşık bir dakika oturur ve cemaat ile birlikte tövbesini eder, ardından ikinci hutbe 

için ayağa kalkar. İkinci hutbe insanlardan birinin Ezanı okumasını istemekle son bulur. İmam 

daha sonra 2 rekat namaza öncülük eder.  

Her Namazın Sonunda  

İbadet edenler namazı tamamladıktan sonra el sıkışabilir, birbirlerine sarılabilir, 

ve/veya birbirlerini tebrik edebilirler. Adet olan birbirlerine ‘’Tebrikler’’ demeleridir. Bu 

namazın Allah’ın bir hediyesi olmasıdır ki, bu ruhlarımızı besleyip ve geliştirmemize yardımcı 

olur. Böylesi bir kutsal başarıya imza atan biri tebrik edilmelidir. 



Daha Fazla Bilgi İçin 

Bu kitapçık, Arapça kelimelerin telaffuzunu doğru yapmak için ses veya görüntü 

kasetleri ile birlikte kullanılmalıdır. Ses/Video kasetleri doğru telaffuzu öğrenmenize yardım 

edecek sesler ve görsel efektler sağlar.  

Referans:  

http://www.masjidtucson.org/submission/practices/salat/howtoperformsalat.html 
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